ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № 8 ОТ 20.09.2017 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2017-0006

Днес, 19.09.2018 г., във връзка с чл.116, ал.1, т.5 и т.6 от ЗОП, се сключи
настоящето допълнително споразумение между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096
307554,
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор,
наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
„Софарма Трейдинг”АД ,ЕИК:103267194
с адрес: гр.София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес
Тауърс, Сграда А, ет.12, тел.: 8 133 660, факс: 8 133 666, Електронна поща:
office@sopharmatrading.bg,
представлявано от Димитър Георгиев Димитров – Изпълнителен директор ,
наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
* Страните се споразумяха срока на горепосочения договор да бъде удължен и
т.17.1 от същия се изменя така: „Договорът е със срок от 20.09.2017 г. до
04.10.2018г.”
Настоящето допълнително споразумение се състави в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от горепосочения
договор и се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
подпис

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
подпис

ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
подпис

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № 3 ОТ 18.09.2017 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2017-0006

Днес, 17.09.2018 г., във връзка с чл.116, ал.1, т.5 и т.6 от ЗОП, се сключи
настоящето допълнително споразумение между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073

с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096
307554, представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор,
наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и
„Медекс” ООД ,ЕИК:131268894
с адрес: гр.София 1138 , район Младост, ж.к.Горубляне, ул. „Самоковско шосе”
2Л, тел.: +359 (2) 9175545, факс: +359 (2) 9175538, Електронна поща:
office@medex.bg, представлявано от Емил Александров Данев и Велизар
Антонов Драгоев – Управители (заедно и поотделно), наричано за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
* Страните се споразумяха срока на горепосочения договор да бъде удължен и
т.17.1 от същия се изменя така: „Договорът е със срок от 20.09.2017 г. до
04.10.2018г.”
Настоящето допълнително споразумение се състави в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от горепосочения
договор и се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
подпис

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
подпис

ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
подпис

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № 5 ОТ 25.09.2017 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ, УНП 00468-2017-0006

Днес, 21.09.2018 г., във връзка с чл.116, ал.1, т.5 и т.6 от ЗОП, се сключи
настоящето допълнително споразумение между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073

с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, тел.: 096 305150, факс: 096
307554, представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор,
наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и
„Фьоникс Фарма” ЕOOД ,ЕИК:203283623
с адрес: гр.София 1700, район Студентски, ул. „Околовръстен път” 199А, тел.:
02 9658 100, факс: 02 9658 172, Електронна поща: office@phoenixpharma.bg,
представлявано от Веселин Величков Кунев, Юлиан Атанасов Неделчев,
Радостин Георгиев Димитров, Волфганг Ханс Валиш(Дружеството се
представлява от двама Управители заедно или от един Управител заедно с един
прокурист, доколкото има упълномощен),
наричано
за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
* Страните се споразумяха срока на горепосочения договор да бъде удължен и
т.17.1 от същия се изменя така: „Договорът е със срок от 25.09.2017 г. до
04.10.2018г.”
Настоящето допълнително споразумение се състави в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от горепосочения
договор и се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
подпис

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР
подпис

ПЛ.ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
подпис

